POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL
K TÉMATU VZDĚLÁVÁNÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ
S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (ŽÁKŮ CIZINCŮ)
Vážený pane / vážená paní,
rádi bychom Vás pozvali na kulatý stůl, který je věnován tématu
vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (žáků
cizinců, dále jen žáci s OMJ).
Kulatý stůl pořádají META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých
migrantů a Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji
za laskavé spolupráce Krajského úřadu Libereckého kraje,
dne 12. května 2015, od 9:45 do 13:00,
v sále číslo 326 Krajského úřadu Libereckého kraje (Krajský Úřad
Libereckého Kraje, U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec).
Akce se koná pod záštitou
Aleny Losové, členky rady kraje,
pověřené řízením rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.

Cílem tohoto setkání je především diskuse o problematických
aspektech vzdělávání žáků s OMJ při zohlednění rozdílných kompetencí
a perspektiv (učitelé, vedení školy, zřizovatelé, úřady státní správy
a samospráv, vzdělávací a poradenská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb
a další instituce a odborná i laická veřejnost, rodiče).
Diskutovanými tématy budou například:
koordinace a kompetence v procesu vzdělávání žáků s OMJ,
zajištění jazykové přípravy (MŠ, ZŠ, SŠ) – čeština jako druhý jazyk,
úloha poradenského segmentu – metodická podpora škol.
Během diskuze dáme prostor ke sdílení praktických zkušeností účastníků
akce a důraz bude kladen zejména na regionální specifika v dané oblasti.
V rámci kulatého stolu bude též představena a distribuována publikace
„Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová
doporučení.“, kterou společnost META k danému tématu připravila, a která se
mimo jiné věnuje právě výše zmíněným tématům.

S publikací i její zkrácenou verzí je možné se před samotnou akcí seznámit
na webových stránkách společnosti META.
Dále bude na místě k dispozici aktualizovaná publikace „Hledá se dvojjazyčný
asistent“, která je v dané oblasti metodickou příručkou pro vzdělávací instituce
a shrnuje zkušenosti s dvojjazyčnými asistenty v českých školách a inkluzí žáků
s OMJ.
Protože Vás považujeme za klíčové osoby, organizace či instituce
pro budoucí směřování této oblasti, ve které se protíná oblast
vzdělávání s oblastí integrace cizinců, budeme velmi rádi, pokud si na tento
kulatý stůl najdete ve svém programu čas.
V případě zájmu o účast se prosím registrujte v on-line
formuláři, a to nejpozději do 6. května 2015, počet míst je omezen.
Kulatý stůl v Liberci je poslední ze série pěti regionálních kulatých stolů na
téma vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Úspěšně
jsme realizovali již čtyři kulaté stoly – v Plzni, Praze, Ústí nad Labem a v
Pardubicích, na jejichž výstupy se můžete podívat na webových stránkách METY.
Jménem META, o.p.s. – Společnosti pro příležitosti mladých migrantů
srdečně zdraví,
Markéta Votavová
Za Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji
srdečně zdraví,
vedoucí centra Bc. Petra Sovová

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci
státních příslušníků třetích zemí.

